BID Malmö – tillsammans skapar
vi trivsamma områden
Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund, under samlingsnamnet BID Malmö
vet att trivsamma miljöer ökar tryggheten i våra verksamhetsområden. Vi har blivit nationellt och internationellt uppmärksammade för vårt arbete. Målet med vår verksamhet är bland annat att öka konst- och
kulturuttryck, fritidsmöjligheter, musikliv och att stödja lokalsamhället med olika insatser – helt enkelt få
fler människor att röra sig ute och njuta i våra områden. BID Malmö står för Boende, Integration och Dialog.
BID processen och BID Malmö bidrar
till positiva effekter
• S Sofielund/Seved kan slippa stämpeln särskilt utsatt
område.
• BID Malmö når boende genom bostadsrättsföreningar,
byalag och föreningar.
• Krav på seriös fastighetsförvaltning får bort slumvärdar.
BID Malmö når drygt 80% av alla fastighetsägare.
• Med stad och myndigheter arbetar vi för nolltolerans mot
svarta affärer och människohandel.
• En samfinansierad trygghetspatrull städar i området.
• Forskning visar att förtroendet för BID processen ökar.
• Brotten minskar och är under prognos – ett trendbrott.
• Omflyttningen i områden minskar, allt fler boende väljer
att bo kvar. Det skapar stabilitet.
• Priserna på bostadsrätter ökar inom delområden efter
att ha varit mycket svårsålda.
• Ett stort politiskt intresse och mycket positiv mediabevakning kring BID Malmö.
• Vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019
i konkurrens med 14 länder.
• Forskare från Malmö Universitet har varit med från starten.
• Forskningen visar en positiv utveckling kring BID processen.
• BRÅ, Brottsförebyggande rådet, beviljar 400 000 kronor för
två års ytterligare forskning.
• BID Malmö arbetar för trafiksäkerhet kring gator, kvarter,
platser och övergångsställen.
• Snabba beslutsvägar är en framgångsfaktor kring bland
annat trygghet, klotter, renhållning, konst och kultur.
• BID Malmö är en kreativ och aktiv grupp med stort nätverk.
• BID processen är långsiktig och bygger tillit i ett område.

BID Malmö erbjuder
• Nyhetsbrev och hemsida, både som egen
informationskanal och för information.
• Tillgång till information via sociala medier
• Tillgång till kontakter med fastighetsägare,
kommunpolis, staden och medlemmar i BID Malmö.
• Möjlighet till informationsträffar och rådgivning
samt information till boende.
• Utbildningar inom olika områden till exempel
förnybar energi, Agenda 2030, självförsvar.
• Tillgång till forskningsresultat och analyser kring
bland annat trygghet och trivsel.
• Möjlighet att trygghetscertifiera den egna
fastigheten
• Föreningar inom BID Malmö kan ingå som partner
i BID Malmö, mot en avgift om 250:-/år
• Föreningar har tillgång till fliken BID-Partner på
hemsidan där information om egna verksamheten
kan marknadsföras.
• På hemsidan finns möjlighet att efterlysa och få
information om lediga lokaler.
• Möjlighet att aktivt påverka och delta i olika
utvecklingsinsatser inom BID Malmö.
Vill du veta mer gå in på vår hemsida bidmalmo.se
eller skriv till info@bidmalmo.se
Du hittar oss också på Facebook, Instagram och Linkedin.
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BID Malmö, Fastighetsägare Sofielund och Fastighetsägare Möllevången samverkar med många olika aktörer för att stödja befintliga
verksamheter och öka trivseln i Sofielund och Möllevången. Arbetet bygger på BID-processen, som är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på
seriösa och goda boendemiljöer. BID står för Boende, Integration och Dialog, och föreningen är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag,
bostadsrättsföreningar, byalag och med föreningar och andra aktörer som stödmedlemmar. Besöksadress: Nobelvägen 23 respektive Friisgatan
14, Malmö. Postadress: Idunsgatan 2, 214 30 Malmö. Telefon: 0733-83 53 51. E-post: info@bidmalmo.se. Verksamhetschef: Hjalmar Falck,
hjalmar.falck@bidmalmo.se. Hemsida: bidmalmo.se

